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та методи виховання майбутніх юристів. Автор робить висновок про те, що лише комплексний під
хід до виховної роботи допоможе сформувати високопрофесійного фахівця в галузі юриспруденції

Ключові слова: професійна культура юриста, навчаш>но-виховний процес, майбутні юристи, на
ставники академічних груп.

Становлення і розвиток України як демокра
тичної держави, перспективи входження її у сві
тове співтовариство вимагає оновлених підходів 
до проблем формування особистості у всіх лан
ках суспільного життя, зокрема, у освітній галу
зі. Перш за все, має бути вдосконаленою систе
ма освіти та  виховання студентів-юристів, оскі
льки, вони через сферу майбутньої професійної 
діяльності впливатимуть на формування Украї
ни як соціальної правової держави. Адже при
значення професійної діяльності юриста це -  
захист прав, свобод та законних інтересів фізи
чних та юридичних осіб, надання їм компетен
тної та висококваліфікованої допомоги, а також 
їх представництво на належному фаховому рівні 
перед іншими суб'єктами [1, с. 148]. Звідси по
стає необхідність наукового дослідження та 
обгрунту вання сутності, принципів та основних 
засад форму вання професійної культури майбу
тніх правників.

Високий рівень професійної культури прав
ників -  необхідна вимога сучасності, адже від 
професіоналізму представників юридичного фа
ху залежить результат і державотворчих проце
сів в Україні. Зважаючи на такий стан справ, 
актуальною є проблема формування 
професійної культури майбутніх правників у 
процесі їх професійної підготовки. Тому особ
ливої уваги потребує пошук шляхів удоскона
лення виховної роботи у юридичному вузі. 
Адже сьогодні існу є потреба в тому, щоб випус
кникам юридичних вищих навчальних закладів 
були притаманні моральні та громадянські яко
сті, що дасть можливість здійснення демократи
чних перетворень в українському суспільстві.

У вітчизняній та зарубіжній юридичній літе
ратурі різноманітні аспекти проблеми профе
сійної культури юриста були відображені у пра
цях таких науковців як: Є. Аграновська, А. Вен-

геров. О. Грищук, Ю. Грошевий, А. Жалінський,
І. Ільїн, В. Камінська, М. Козюбра, А. Козловсь- 
кий, В. Костицький, В. Котюк, О. Костенко, В. 
Лазарев, С. Максимов, Є. Назаренко, М. Орзіх, 
П. Рабінович, А. Ратінов, С. Савчук, В. Сальні - 
ков, А. Семітко, М. Соколов, О. Скакун, С. Сли
вка, В. Тацій, В. Темченко, І. Фарбер, 
Б.Чупринський та інші.

Метою даної публікації є з ’ясування сутності 
та структури професійної культури, визначення 
форм та методів її формування, виявлення шля
хів удосконалення виховної роботи зі студента
ми, майбутніми юристами.

Слушним є підхід до визначення сутності 
професійної культури юриста Львівської школи 
права професора С. С. Сливки, який розглядає 
професійну культуру і як науку, і як професій
ну властивість юриста [2, с. 8].

Професійна культура юриста, на думку' вче
ного, як комплексна практико-прикладна юри
дична наука містить, по-перше, систему знань 
про певні елементи різних видів культур, які 
необхідні юристові у його професійній діяльно
сті, зокрема, вчення про правову, політичну, 
педагогічну, естетичну, психологічну культуру 
тощо; по-друге, правничу деонтологію як сис
тему знань про формування почуття службово
го юридичного обов’язку; по-третє, правничу 
етику як вчення про професійну поведінку юри
ста з точки зору морально-етичних вимог.

Професійна культура юриста, як його 
властивість, на переконання Сливки, передбачає 
знання правових, моральних, естетичних, педа
гогічних, психологічних норм; повагу до права, 
моральні принципи і норми, почуття службово
го юридичного обов’язку; вміння і навички ре
алізовувати вказані норми та правила; готов
ність виконувати свій службовий обов’язок, дія
ти правомірно у будь-якій ситуації; саме право
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мірну поведінку юриста при здійсненні ним 
професійної діяльності [2, с. 12].

У науковій літературі існують різні підходи 
до визначення сутності та змісту професійної 
культури. Так, О.Ф. Скакун виділяє такі елемен
ти професійної культури правника як правова, 
політична, психологічна, етична, естетична, 
екологічна, економічна, інформаційна культу ра 
[З, с. 219]. С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров -  
моральну, етичну [4, с. 321], С.С. Сливка -  духо
вну, моральну, естетичну, національну, педагогіч
ну, політичну, економічну, акторську [2, с. 14].

Методологічну основу, що забезпечує фор
мування професійної культури юриста, станов
лять філософія права, культурологія права, пра
внича деонтологія та правнича етика, а також 
філософсько-правовий і системно-структурний 
підходи до аналізу правових явищ. Важливими є 
також порівняльний, індуктивно-дедуктивний, 
соціологічний і статистичний методи, що дали 
можливість проаналізувати професійну культу
ру юриста.

Професійна культура юриста формується по
етапно. Основи її закладаються під час здобуття 
юридичної освіти, а інші складові професійної 
культури набуваються в процесі пізнання спе
цифіки юридичної діяльності. Професійна куль
тура правників є комплексом різних видів куль
тур. На наш погляд, доцільно розглянути такі 
основні елементи професійної культури як пра
вова, політична, психологічна, етична, естетич
на, економічна, екологічна та інформаційна.

Головним елементом професійної культури є 
правова культура юриста, що є системою про
фесійно-правових знань, умінь і навичок, які 
характеризують високий ступінь правового роз
витку правника і її вплив на правову культуру 
суспільства в процесі юридичної діяльності. 
Правова культура майбутніх юристів формуєть
ся як під час навчальних занять (адже кожне 
заняття має реалізувати виховну мету), так і під 
час під час участі наукових гуртках, конферен
ціях, конкурсах наукових робіт, олімпіадах, під 
час написання курсових та дипломних робіт, 
проходження студентами фахової ознайомлю- 
вальної та виробничої практики. Головна роль 
у даному' процесі покладається на професорсь
ко-викладацький склад вузу, який і формує ви
сокий рівень правової свідомості та правової 
культури майбутніх правників.

Психологічна культура -  це система психо
логічних властивостей, що формуються в про

цесі взаємозв’язку особи юриста і вимог юриди
чних процесів. Важливо звернути увагу на фор
мування таких психологічних властивостей 
юриста як пам’ять, емоції, почуття, настрій, 
стрес та мислення. Адже вміння юридично мис
лити означає цілеспрямовано оперувати понят
тями, розуміти, аналізувати та тлумачити норми 
законів у практичній юридичній діяльності.

Політична культура передбачає знання полі
тичного життя суспільства, суспільних процесів, 
які в ньому відбуваються; при цьому студенти 
повинні пам’ятати про дотримання принципу 
політичного нейтралітету для суддів, прокуро
рів, працівників органів внутрішніх справ, пра
цівників Служби безпеки України та юристів- 
військовослужбовців.

Однією із важливих складових є етична 
культура, що містить систему моральних прин
ципів і норм, які сформувались як результат по
чуттів, знань, потреб, переконань та виражені у 
моральній поведінці юриста, його внутрішніх 
переконаннях' і зовнішніх проявах. Такі мораль
ні якості майбутніх юристів як чесність, справе
дливість, гідність, совість, порядність, відпові
дальність, гуманізм формуються як під час на
вчальних занять, так і у виховній роботі, зокре
ма, під час проведення бесід морально-етичного 
спрямування на годинах корпоративної культу
ри, тематичних вечорах, тощо. Формування ес
тетичної культури у студентів предбачає вихо
вання у них системи естетичних почуттів, знань, 
умінь і навичок, що виражають ступінь оволо
діння прекрасним і виявляються у поведінці 
юриста під час виконання професійних 
обов’язків. Основними методами формування є 
відвідання виставок класичного і сучасного ми
стецтва, музеїв, екскурсій до визначних місць, 
проведення конкурсів студентської творчості, 
формування у студентів почуття такту7 та до
тримання правил службового етикету юриста, 
вміння мати естетичний зовнішній вигляд. Фо
рмування економічної культури юристів викли
кано економічними змінами, які відбуваються у 
суспільстві. Економічна культура -  це система 
економічних знань, умінь і навичок, що дозво
ляють юристові економічно обгрунтовано та 
кваліфіковано виконувати свої професійні 
обов’язки. Формування екологічної культури 
громадян багато в чому залежить і від екологіч
ної культури юриста, як системи екологічних 
знань, умінь і навичок для регулювання еколо
гічних відносин та забезпечення екологічної
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безпеки суспільства. Студенти чітко мають ус
відомити, що юрист -  це охоронець природньо- 
го навколишнього середовища.

Як відомо, однією з умов ефективної роботи 
юриста є правова інформатизація суспільства, 
що спрямована на задоволення інформаційних 
потреб громадян, а інформація для юриста є ос
новним засобом його діяльності. Тому у навча
льно-виховному процесі доцільно надавати ува
ги формуванню інформаційної культури, як си
стеми знань, умінь і навичок юриста в галузі 
інформаційних та інформаційно-правових від
носин, що використовуються для забезпечення 
його практичної діяльності. При цьому існують 
певні особливості кожного із структурних еле
ментів, оскільки головною є саме правова куль
тура юриста. Професіограма сучасного юриста 
складається із таких елементів як професійш 
знання, навички та вміння, загальна освіченість 
та особисті якості. Таке поєднання формує пра
вову свідомість та правову культуру правника, 
формує специфічний орієнтований світогляд та 
світосприйняття [5, с. 14].

Отже, професійна культу ра юриста -  сукуп
ність різних елементів культур та норм-вимог 
правового, психологічного, етичного, естетич
ного, політичного, економічного, екологічного 
та інформаційного характеру, які висуваються 
до юриста під час виконання своїх професійних 
функцій. Формуваня кожного із зазначених 
елементів професійної культури юриста забез
печується реалізацією таких напрямів вихован
ня студентів-юристів як правове, національно- 
патріотичне, інтелектуальне, морально-етичне, 
екологічне, естетичне, трудове, фізичне у відпо
відності до «Концепції національного вихован
ня студентської молоді», затвердженої Наказом 
Міністерства освіти та науки У країни від 27 жо
втня 2009 року.

В залежності від сутності професійної ку ль
тури можна виділити принципи її формування, 
що сприяють формуванню професійних та осо
бистих якостей майбутнього юриста. Принципи 
формування професійної культури майбутніх 
юристів -  це основоположні ідеї, які втілюють 
вимоги до необхідних якостей майбутнього фа
хівця. До них належать такі принципи як слу
жіння принципу верховенства права, дотриман
ня законності, дотримання й захисту законних 
інтересів громадян, відданості професії, профе
сіоналізму, компетентності, постійного удоско
налення та вимогливості до себе, незалежності,

неупередженості, об’єктивності, чесності, прин
циповості, добросовісності, осооистої відпові
дальності за свої дії [6, с.Ю].

До найпоширеніших форм виховної роботи з 
метою формування професйної культури май
бутніх юристів належать виховні бесіди, диспу
ти, тематичні вечори, студентські конференції, 
екскурсії, конкурси, спортивні гуртки, зустрічі з 
відомими людьми, науково-пошукова діяль
ність, презентації тощо.

У Юридичному інститу ті (ЮІ) Національно
го авіаційного університету великої уваги нада
ється формуванню професійної культури та ви
ховній роботі зі студентами. Правовою основою 
виховної роботи є Конституція України, закони 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», 
«Національна доктрина розвитку' освіти», Дер
жавна національна програма «Освіта», «Конце
пція національного виховання студентської мо
лоді» та інші нормативно-правові акти. Метою 
виховання майбутніх юристів є всебічна підго
товка фахівців в галузі юриспруденції, розвиток 
у студентів правової, психологічної, етичної, 
естетичної, економічної, екологічної та інфор
маційної культури. Головними завданнями ви
ховної роботи Юридичного інституту є забезпе
чення єдності навчальної, наукової та виховної 
роботи зі студентами-юристами, створення умов 
для повного розкриття їх здібностей, постійного 
самовдосконалення та самоствердження, фор
мування високого рівня правової та професійної 
культури. Особливо важливим є підвищення 
ролі наставника як носія знань і культури, що 
здійснюють безпосереднє керівництво вихов
ною роботою у студентських академічних гру
пах. Куратор, наставник (лат. -  сигаїог) у пере
кладі з латинської мови означає опікун, попечи
тель, що призначається для проведення індиві
дуальної та групової виховної роботи. Настав
ником академічної групи є викладач, який кори
стується авторитетом, відзначається високими 
моральними якостями, володіє необхідною пе
дагогічною майстерністю і організаторськими 
здібностями. Виховна робота наставника зазна
чається в індивідуальному плані виховної робо
ти та у робочому журналі наставника.

Для удосконалення роботи наставників про
водяться наради, круглі столи, семінари, диску
сії та обмін досвідом. З метою надання методи
чної допомоги наставникам академічних груп у 
здійсненні виховної роботи зі студентами- 
юристами у процесі формування професійної
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культури у Юридичному інституті 27 березня 
2012 року було проведено методичний семінар 
«Актуальні проблеми виховної роботи з майбу
тніми юристами». У роботі семінару взяли 
участь начальник відділу гуманітарного розвит
ку та соціальних комунікацій НАУ Калініченко 
Олена Василівна, директор Юридичного інсти
туту, к.ю.н., доцент Сопілко Ірина Миколаївна, 
заступник директора по роботі зі студентами 
Тимкович Ірина Іванівна, старший наставник, 
старший викладач кафедри теорії та історії дер
жави і права Макеєва Олена Миколаївна, пси
холог кафедри педагогіки та психології профе
сійної освіти Гуманітарного інституту НАУ Ві
кторія Вікторівна Фурман, магістр Концевой 
Роман Сергійович, а також наставники академі
чних груп Юридичного інститу. У ході прове
дення семінару розглядалися питання теорети- 
ко-методологічних засад виховної роботи зі 
студентами-юристами (Макеєва О.M.), психоло
гічні основи міжособиспсного спілкування у 
студентських колективах (Фурман В. В.), а та
кож актуальні питання формування особистості 
у вищій школі (Концевой Р.C.).

Цікавими і корисними виявилися результати 
• проведеного у березні 2012 року анкетування 

студентів Юридичного інституту на тему «На
ставник групи очима студентів». Так, на запи
тання «Чи досягнуто взаєморозуміння між сту
дентами та наставником групи?» -  65 % усіх 
студентів відповіли «так», «ні» -  0, 1%, «част
ково» -  34%. Це говорить про те, що ті зерна 
добра, які посіяні у душах студентів, дали пози
тивні паростки. При цьому слід зазначити, що 
анкета проводилася анонімно, студенти лише 
вказували курс. Цю позитивну тенденцію робо
ти наставників підтверджує питання «Чи задо
волені ви ставленням наставника до Вас?». Вар
то зазначити, що 85 % студентів відповіли 
«так», «ні» -  8%, «частково» -  7%. Цю позитив
ну тенденцію ставлення студентів до наставни
ків можна пояснити кропіткою та систематич
ною виховною роботою дирекції та наставників 
Юридичного інституту. Про це свідчать різно
манітні заходи, які проводяться з метою форму
вання професійної культури майбутніх юристів. 
Зокрема, це діяльність Юридичної клініки. 
Криміналістичної лабораторії, Всеукраїнської 
правничої школи, Центру медіації, зустрічі з 
відомими теоретиками і практиками в галузі 
юриспруденції, співпраця з громадськими та 
професійними об’єднаннями юристів, різнома
нітні конкурси, тематичні години корпоративної 
культури.

Але є і над чим працювати. Про це свідчить 
аналіз результатів відповідей студентів на пи
тання: «Чи ведете ви відверті розмови з настав- 
ником групи, радитесь з особистих питань?»: а) 
так -  21%, б) ні -  48%, в) інколи -  31%. На за
питання «Як часто ви звертаєтесь до наставника 
групи з проханням допомогти в розв язанні 
конфлікту з товаришами, викладачами чи бать
ками?» студенти відповіли так: а) систематично 
- 3.6% .б) ніколи- 57%, в) інколи- 39,4%. Це 
свідчить про те, що не зовсім досягнуто взаємо
розуміння особистішого спілкування між на
ставником та студентами. А на питання «Хто 
для вас наставник групи?» студенти відповіли 
наступним чином: а) товариш -  17%, б) порад
ник -  20%, в) керівник -  54%, г) інше -  9%.

Проаналізувавши результати анкетування, 
під час підведення підсумків були обговорені 
питання щодо удосконалення виховної роботи зі 
студентами, майбутніми юристами: було прийн
ято рішення про урізноманітнення форм роботи, 
зокрема, проведення екскурсій до музеїв, виста
вок, походів до театру, екскурсій до визначних 
місць Києва та України, а також екскурсій про
фесійного спрямування до Верховної ради 
Україи, Конституційного та Верховного Суду' 
України, Інституту уповноваженого Верховної 
Ради з прав людини. Ці різноманітні заходи до
поможуть підняти рівень професійної культури 
студентів, зміцнити студентський колектив, 
зблизити наставника та студентів, підняти його 
авторитет та підвищити рівень довіри як до 
старшого порадника, товариша, а не тільки як
керівника. О т ж е ,  лише цілеспрямований та 
комплексний вплив на майбутнього юриста до
поможе сформувати високопрофесійного фахів
ця в галузі юриспруденції. Навчальна та вихов
на робота повинна бути особистісно
зорієнтованою, передбачати активне включення 
студента у виховний процес на засадах 
співпраці, діалогу, партнерства, високої 
вимогливості і глибокої поваги до нього. Про
фесія юриста сьогодні є дуже багатогранною та 
відповідальною, тому випускник вищого юри
дичного навчального закладу повинен володіти 
не лише сукупністю професійних знань^ та 
вмінь, а й мати високий рівень професійної 
культури.
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